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ARRANGEMENT OM KULTURMØDET MELLEM FRIVILLIGE OG FLYGTNINGE, DGI 

Tirsdag d. 28. november afholdte DGI et arrangement for alle, der var 
interesserede i at vide noget mere om flygtninge, og hvordan der kan 
skabes relation ude i idrætsklubberne. Ca. 25 interesserede mødte op, 
og lyttede til oplæg om flygtninges situation på Bornholm, såvel som de 
blev præsenteret for værktøjer til at forstå logikkerne i kulturmødet. 

Integrationsafdelingens frivillighedsmedarbejder stod for den specifikke 
del om Bornholm og Mads Ted Drud-Jensen fra Dansk Flygtningehjælp 
forklarede deltagerne hvordan det er at være flygtet fra sit hjemland og   

starte en tilværelse op på ny. 

Hvis din forening/organisation/gruppe er 
interesseret i at få et lignende oplæg, eller bare 
mødes og høre mere om de nye bornholmere, og 
om hvordan de kan inddrages, så hold jer ikke 
tilbage med at kontakte frivillighedsmedarbejder 
mette.bisgaard.olesen@brk.dk.   

 

 
 

  

GODE RÅD TIL INTEGRATION I FORENINGSLIVET 

Når man kommer til Danmark som flygtning, er alt nyt, og en masse ting skal enten læres på ny eller forfra. 
Deltagelse i foreningslivet er en af disse nye ting, hvor aktiviteterne, medlemsskabet og forventningerne til 
deltagelse ikke er som det, man er vant til fra Syrien, Eritrea, Iran, Irak osv.  

For at de nye bornholmere får foreningslivet ind under huden, er her nogle råd: 

 Konkret information: ansigt-til-ansigt. Flere nye bornholmere taler endnu ikke flydende dansk, og 
mange har ikke prøvet at være medlem af en dansk forening før. 

 Tilbyd det nye medlem en kontaktperson/ mentor, der kan introducere til foreningen, aktiviteten og 
de øvrige medlemmer. Det kan med fordel være en anden deltager på holdet, som sørger for at det 
nye medlem forstår hvad der skal ske hvornår, og som det nye medlem kan stille store og små 
spørgsmål undervejs, og som i øvrigt sørger for at det nye medlem inkluderes i det sociale fællesskab. 

 For nogles vedkommende er ledsagelse til aktiviteten de første par gange det, der skal til for at man 
føler sig helt tryg. Så foreslå, at kontaktpersonen og det nye medlem følges den/de første gang(e). 

 Forventningsafstem omkring de ting, der er vigtige for jer. For eksempel mødetidspunkter, 
aflysningsprocedurer mv.        

Flygtninge på integrationsydelse er begrænset deltagelse i fritidsaktiviteter, der kræver betaling. Pt. er der tre 
muligheder for økonomisk støtte til kontingentet:  

 Fritidspas – Fritidspasset er et kommunalt tilskud og giver udsatte børn og unge i alderen 6 år til og 
med 17 år gratis adgang til fritidsaktiviteter. BRK diskuterer pt. om også voksne skal kunne søge 
fritidspasset. Se mere på: https://brk.dk/Borger/frivilligkulturogfritid/sogtilskud/Sider/Fritidspas.aspx   

 Foreningsliv for alle – her kan både børn og voksne opnå økonomisk støtte til de sportsaktiviteter, 
som er en del af DGI. Se mere på: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/foreningsudvikling/nye-
medlemmer/artikler/pulje-foreningsliv-for-alle 

 Dansk Flygtningehjælp genåbner i januar 2018 fritidspuljen, som giver børn af forældre, der er flygtet 
økonomisk tilskud til at deltage i forenings- og fritidslivet. Læs mere på: 
https://fritidspuljen.flygtning.dk/ 
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FØRSTE SKRIDT ER AT MØDES: VELKOMST- OG INFORMATIONSMØDE I AAKIRKEBY 

En mørk og våd tirsdag aften sidst i oktober mødte godt 100 mennesker op til Velkomst- og informationsmøde 
i Aakirkebyhallerne. Her stod det lokale foreningsliv klar til at møde de nye borgere i Aakirkeby, og svare på de 
spørgsmål, de måtte have omkring aktiviteterne og medlemskab.  

 
                                                                                                                                                           (Bornholms Tidende, 1. november 2017)                                                 

Arrangementet var en stor succes: Stort fremmøde, fantastisk stemning, en masse spørgelystne nye borgere 
og imødekommende foreningsrepræsentanter – og ikke mindst mange nye medlemmer til primært Aakirkeby 
Idrætsforening! Du kan læse om arrangementet på http://tidende.dk/.  
 

 

 

ØKONOMISK STØTTE TIL FRIVILLIGHED PÅ INTEGRATIONSOMRÅDET 

Der er stadig mulighed for at søge kommunale tilskud til frivillighed på 
integrationsområdet i 2017 og 2018:  

Kr. 925.000 ønskes benyttet til at understøtte frivillige indsatser i 
lokalsamfundet enten via foreninger eller som støtte til særlige 
arrangementer. Det kan f.eks. være idrætsaktiviteter, fællesspisning, 
børneklubber, køkkenhaver eller andre borgerdrevne initiativer til gavn 
for integration og fællesskab. Alle kan søge. 

Følg linket og læs mere om kriterier for støtte og ansøgningsprocedure: 
https://www.brk.dk/Borger/frivilligkulturogfritid/sogtilskud/Sider/Integration.aspx  

Vedhæftet denne mail er ansøgningsskemaet i word-format. Frivilligheds-
medarbejder mette.bisgaard.olesen@brk.dk står til rådighed for at drøfter 
idéer, behov og muligheder.  
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BLIV FRIVILLIG PÅ INTEGRATIONSOMRÅDET 

Flere og flere aktører melder sig på banen på integrationsområdet. Det er vi fra Integrationsafdelingen rigtig 
glade for. Her får du en oversigt over nogle af de foreninger og lignende, der pt. søger frivillige: 

 Red Barnet Ungdom: RBU har allerede aktiviteter på asylcenteret Slottet i Rønne. Her har de 

venskabsgrupper, hvor unge frivillige i alderen 18-30 år laver aktiviteter med børnene. Nu er RBU i 

gang med at hverve frivillige til en venskabsgruppe for både danske og flygtningebørn, som bor i Nexø. 

Skriv til carolineb@redbarnetungdom.dk eller gå ind på frivilligbornholm.dk for at få mere information. 

 Bornholmske Flygtningevenner søger netværksfamilier/ -personer. Som netværksfamilie/-person 

matches du med en person eller familie, som har fået asyl, og som skal bo på Bornholm. En 

netværksfamilie eller –person kan på mange måder hjælpe den/de nye bornholmere godt på vej. Se 

mere på: http://bfvenner.dk/kontaktfamilie%20info.html eller kontakt Gitte Grønvall på tlf.  2482 

2853 eller Inge-Lise Holstebroe på tlf. 2442 0518.  

 Sprogcenteret på Sandemandsvej i Rønne søger frivillige til skriveværksted, lektiehjælp og 

sang/sprogcafe og en svømmeinstruktør. Kontakt Kristine F. Pedersen, Underviser og tovholder for de 

frivillige på kfp@cabh.dk eller på telefon 2810 8182.  

 Integrationsafdelingen: Vi søger frivillige til vores CV-café på sprogcenteret i Rønne og frivillige sprog- 

og lektievenner. Som sprog- og lektieven matches du med en kursist på sprogcenteret, og sammen 

finder I ud af hvor og hvor ofte i vil mødes. Kontakt Frivillighedsmedarbejder 

mette.bisgaard.olesen@brk.dk eller på telefon: 29771659.  

 

 

 
På portalen frivilligbornholm.dk kan du holde dig opdateret på frivilligjobs på Bornholm.  

 

 

Herudover er der flere aktører, som åbner op for de nye borgere og gør en aktiv indsats for at få dem med i de 

pågældende aktiviteter og fællesskaber. Det drejer sig blandt andre om: 

 DFUNK og Ungdommens Røde Kors, som laver aktiviteter for unge. Ungdommens Røde Kors står 

blandt andet bag det nye Øens Fællesværk, som har fået til huse på Østergade 50. Øens Fællesværk er 

et sted for alle øens unge, og de er selv med til at bestemme og stå for det, der skal ske. Se mere på: 

https://www.facebook.com/Øens-Fællesværk-359284184523820/ eller kontakt Lasse, som er 

konsulent i Ungdommens Røde Kors på: lasse@urk.dk.  

 Rønne Vineyard er nye på Bornholm. De er en kristen forening, som er engageret i socialt arbejde, 

såsom Børnenes julehjælp på Bornholm og integrationsområdet. Kontakt: ronne@vineyard.dk.  

 Værftet i Nexø har mange forskellige aktiviteter for både store og små. Se mere på: http://værftet.dk/   

 DGI vil gerne kontaktes omkring samarbejde med at de nye borgere ensbetydende med nye 
medlemmer i DGIs medlemsforeninger. Kontakt bornholm@dgi.dk.   
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STATUS OG UDVIKLING 

Bornholm ligger i front når det gælder om antallet af nye borgere i ordinært arbejde.  

 

 
 

Som det fremgår af tabellen, er kvindernes beskæftigelse gennemsnitlig lavere end mændenes – også på 
Bornholm. Derfor er vi i gang med at tilrettelægge vores indsats, sådan at den i højere grad støtter kvinderne i 
at komme ud på arbejdsmarkedet.  

Som en indsats for børn, som har et ekstra behov for at få bearbejdet stress, identitetsspørgsmål og traumer, 
forårsaget af flugt og eksil, har fire nye bornholmere med flygtningebaggrund meldt sig som frivillige 
MindSpring-trænere. De bliver uddannet til selv at kunne stå for gruppeforløb med børn, der har samme 
kulturelle og sproglige baggrund som dem selv. Du kan læse mere her: http://mindspring-grupper.dk/  

For at støtte de nye bornholmere i forældrerollen og i de forventninger, der følger med, arbejder BRK på at få 
etableret forældrekurser, som det er meningen, at alle forældre med flygtningebaggrund skal på.  

Disse indsatser er stadig i sin vorden. Du kan holde dig opdateret via dette nyhedsbrev. 

 

Hvis du kender nogen, som du mener dette nyhedsbrev kunne være relevant eller interessant for,  

så send det endelig videre. 

 

 

 

 

 

 

Til sidst vil Integrationsafdelingen ønske alle 

rigtig glædelig jul og en et godt Nytår! 
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